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CLUB DE LECTURA DEL CARRER MAJOR 

 

El Club de lectura del Carrer Major és un projecte de la Llibreria Carrer Major de Santa 

Coloma de Gramenet i de l’escriptor Rodolfo del Hoyo. 

 

Considerem que un club de lectura és un instrument excel·lent per promoure l’amor pels 

llibres, per entrar en contacte amb la literatura d’una manera agradable, permet conèixer 

autors, desenvolupar un esperit crític, estimular la imaginació, parlar en públic, 

perfeccionar l’expressió oral i escrita, ampliar el vocabulari, gestionar les emocions, 

l’educació en valors, el coneixement de les tradicions culturals del país i d’altres llocs 

del món, iniciar o continuar una biblioteca personal, compartir i debatre les opinions 

pròpies i, en general, créixer com a persona. 

  

Com és el club de lectura que volem 

És una reunió on els assistents han llegit prèviament el mateix llibre i fan la posada en 

comú. Es conversa sobre l’argument, el gènere, l’estil, els personatges, els escenaris, 

l’època, els temes, els tombs de la trama, l’autor o autora, les il·lustracions i tot allò que 

pugui interessar als assistents o al conductor del club, i també es comparteixen opinions 

i dubtes, així com les experiències personals de cadascú. 

 

L’activitat es podrà complementar amb propostes culturals diverses. 

 

Inicialment serà un club de lectura infantil amb alguna incursió en la literatura juvenil.  

 

Com volem organitzar el club de lectura 

Les sessions es faran a la Llibreria Carrer Major (c. Major, 13 – Santa Coloma de 

Gramenet, telèfon 933855842) . Ocasionalment es faran en altres espais. 

 

Els membres del club de lectura hauran de comprar el llibre triat i haver-lo llegit abans 

de la sessió. 

 

El grup hauria de tenir un mínim de 6 membres i un màxim de 20. Si hagués més 

demanda es podrien fer dos grups. 

 



El club de lectura tindrà tres seccions que farem correspondre amb els cicles d’educació 

primària: Cicle inicial, a partir de 6 anys i fins a 8; Cicle mitjà,  partir de 8 anys i fins a 

10; Cicle superior, a partir de 10 anys i fins a 12. 

 

Es faran tres sessions l’any  de cada cicle, al març, al juny i a l’octubre. Es faran dues 

sessions juvenils. 

 

Com es desenvoluparan les sessions 

La duració de cada sessió oscil·larà entre una hora i hora i mitja. 

 

Hi haurà una part que es dedicarà a que els membres del grup es coneguin i posin en 

comú les seves expectatives. 

 

Les sessions tindran format de tertúlia on el conductor promourà la participació dels 

membres del club.  

 

De manera apropiada a cada tram d’edat s’estimularà la curiositat dels assistents sobre 

l’autor o autora, la seva manera de treballar, les seves fonts d’inspiració, com fa un 

llibre, etc. i també sobre tot el que estigui relacionat amb l’obra que han llegit: 

 

 

Llibres i autors 

Els llibres seran recomanats pel conductor del club que tindrà en compte les capacitats 

lectores dels seus membres tot tenint com a base la seva edat i la seva inclusió als cicles 

educatius de primària. Creiem que és important oferir varietat de temes, gèneres i 

formats. També tindrem en compte que els llibres evitin prejudicis i estereotips. 

Intentarem que els continguts siguin atractius, interessants i adequats amb arguments, 

il·lustracions i vocabulari adaptats a l’edat dels lectors. 

 

Llegirem principalment autors catalans que escriuen en català, però també llegirem 

llibres en castellà i traduccions d’autors estrangers. 

 

Sempre que es pugui, els autors o les autores dels llibres llegits visitaran el club per 

conversar amb els seus lectors i les seves lectores. 



 

Qui coordinarà el club de lectura 

El coordinador responsable serà l’escriptor Rodolfo del Hoyo, autor de llibres infantils i 

juvenils amb molta experiència en fòrums amb estudiants de tots els cicles formatius, 

des de cicle inicial de primària fins a batxillerat. Serà l’encarregat d’organitzar 

l’activitat, planificar el programa, preparar la informació sobre els autors i els títols dels 

llibres, moderar les sessions, estimular la participació dels membres del club i 

organitzar les activitats complementàries. 

 



PROGRAMA CLUB DE LECTURA AL CARRER MAJOR 2015 

 

Sessions de març del 2015 

 

 

Dia 24 de març del 2015 a les 18 h.  

Cicle superior de primària: Akanuu, l'arquer persa (Editorial Barcanova), de Maria 

Carme Roca Costa. Amb la participació de l’autora. 

 

Dia 25 de març del 2015 a les 18 h. 

Cicle infantil de primària: La lluna és dolça, Ahmed (Edicions Cadí), de Cinta Arasa. 

Amb la participació de l’autora i la il·lustradora, Núria Feijóo. 

 

Dia 26 de març del 2015 a les 18 h. 

Cicle mitjà de primària: Amics monstruosos (Animallibres) d’Anna Manso. Amb la 

participació de l’autora. 

 

 

Sessions de juny del 2015 
Dedicada als autors colomencs 

 

Cicle infantil de primària: La senyora Maria (Editorial Takatuka), de Cesc Noguera. 

Amb la participació de l'autor i l'il·lustrador Raül Gesalí. 

 

Cicle mitjà de primària: El bosc dels somnis perduts (Animallibres) de Rodolfo del 

Hoyo, amb la participació de l'autor i la il·lustradora Montse Tobella. 

 

Cicle superior de primària: El Llibre de Morfeu (La Galera), amb la participació dels 

autors Ricard Ruiz Garzón i Àlex Hinojo. 

 

Juvenil: El rescat de la Diana (Edicions Baula), amb la participació de l’autor Salva 

Redón. 

 

 

Sessions d’octubre del 2015 
 

Cicle infantil de primària: La nena que només es va poder endur una cosa 

(Animallibres), d’Eulàlia Canal. Amb la participació de l’autora i l'il·lustrador Valentí 

Gubianas. 

 

Cicle mitjà de primària: Cuentos divertidos de piratas (Editorial Timum Mas), de 

Maite Carranza. Amb la participació de l’autora. 

 

Cicle superior de primària: Frankfurt de Frankenstein (Editorial Destino), de Martín 

Piñol Amb la participació de l’autor. 

 

Juvenil: L’estrany (Editorial Barcanova), de Jordi Sierra i Fabra. Amb la participació 

de l’autor. 



 

 

 

Activitats complementàries 
Els espectacles literaris es faran al local de l’Excèntrica 

 

 Visita a la Fundació Jordi Sierra i Fabra 

 

 Confecció d’un mural per a infants per part de l’il·lustrador Valentí Gubianas 

 

 Espectacle literari per a adults Cloc! i altres sons, amb August Bover, poeta i 

rapsode, i Eulàlia Ara violoncel·lista i soprano. 

 

 Espectacle literari per a infants La nena que només es va poder endur una cosa, 

d’Eulàlia Canal. Espectacle infantil amb música, veu i imatges. 

 
 Taller amb espectacle literari per a adults Ah!, de Laia Noguera.  

 

 

Notes: Els organitzadors es reserven la possibilitat de modificar alguna de les activitats 

si es donessin motius de causa major. 

 

Les dates de les sessions de juny i octubre es comunicaran a les persones inscrites i es 

podran consultar a la web de la Llibreria Carrer Major: 

http://www.llibreriacarrermajor.cat 

 

Les trobades amb autors i autores es faran a la Llibreria Carrer Major, c. Major, 13, 

08921 Santa Coloma de Gramenet. 

Telèfon 93 385 58 42 

adreça electrònica: carrermajor@infonegocio.com 

http://www.llibreriacarrermajor.cat/


 PARTICIPANTS AL CLUB DE LECTURA AL CARRER MAJOR - 2015 

 

Organitzadors: Llibreria Carrer Major i Rodolfo del Hoyo 

Col·laboradors: Associació Colomenca de Literatura, L’Èxcèntrica, Fundació 

Jordi Sierra i Fabra 

 

Coordinador del club de lectura 

Rodolfo del Hoyo 

 

Autores i autors 

Cinta Arasa 

Anna Manso 

Maria Carme Roca 

Cesc Noguera 

Ricard Ruíz Garzón 

Alex Hinojo 

Salva Redón 

Eulàlia Canal 

Maite Carranza 

Joan antoni Martín Piñol 

Jordi Sierra i Fabra 

 

Il·lustradores i il·lustradors 

Núria Feijoo 

Raül Gesalí 

Montse Tobella 

Valenti Gubianas 

 

Espectacles literaris 

 

Cloc! i altres sons 

August Bover 

Eulàlia Ara 

 



La nena que només es va poder endur una cosa 

Fina Tapias 

Esteve Vidal 

Eduard Freixa 

Francesc Espona 

Valentí Gubianas 

 

Ah! 

Laia Noguera 

Mireia Chalamanch 



RODOLFO DEL HOYO ALFARO, COORDINADOR DEL PROJECTE DEL 

CLUB DE LECTURA DEL CARRER MAJOR  

 

Rodolfo del Hoyo Alfaro 

DNI 37 780 859 R 

c/ del Masnou, 30, casa 3 

08921 Santa Coloma de Gramenet 

 

Telèfon 934 681 681 i 636 90 68 19 

e-mail: rodolfodelhoyo@gmail.com 

http://www.escriptors.cat/autors/delhoyor 

http://rodolfodelhoyo.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

 

Rodolfo del Hoyo  Alfaro (Barcelona, 1953).  Visc a Santa Coloma de Gramenet. 

Tinc estudis de Dret i d’Art Dramàtic. 

Des del 1990 he treballat com a gestor culturals a l’ajuntament de Santa Coloma 

de Gramenet tot exercint diversos càrrecs com ara Tècnic de Cultura, Tècnic de 

Participació Ciutadana, Coordinador dels Centres Cívics i Casals de la ciutat, Analista 

del Gabinet Tècnic de Coordinació Administrativa de l’àrea de Serveis Personals, 

Analista del Servei de Cultura i Joventut, director del Centre d’Art Contemporani Can 

Sisteré i coordinador del Centre de Cultura Tradicional i Popular Catalana Joan Pairó. 

Des del 2014 em dedico exclussivament a la creació literària i a la difusió de la 

literatura. En aquest sentit dedico una intensa activitat al foment la lectura amb 

xerrades, fòrums, col·loquis, tertúlies, lectures de poemes, visites a centres docents i a 

grups de lectura de biblioteques i centres culturals, presentacions de llibres, jornades, i 

totes aquelles activitats que la imaginació dels agents culturals és capaç de crear a 

l’entorn del llibre i la lectura. 

Participo als Itineraris de Lectura de la Institució de les Lletres Catalanes. 

mailto:rodolfodelhoyo@gmail.com
http://www.escriptors.cat/autors/delhoyor
http://rodolfodelhoyo.blogspot.com.es/


Durant to el 2014 vaig iniciar un cicle de lectures poètiques en col·laboració 

amb la lliberia Carrer Major i l’Associació Colomeca de Literatura (Acolite), de Santa 

Coloma de Gramenet nomenat “Cita de poetes al Carrer Major”, pel qual van passar 18 

poetes, alguns de gran prestigi com en Jordi Pàmias, en Feliu Formosoa o en José 

Corredor-Matheos. Aquest cicle tindrà continuïtat durant el 2015. 

El 2015, també, iniciaré un Club de Lectura al Carrer Major que inclourà compra 

i lectura de llibres, presència dels autores i les autores, tres espectacles literaris i una 

sortida. 

La meva obra ha estat traduïda a l’italià, al romanès, a l’esperanto i al braille.  

 

PREMIS 

 Ajut a la creació literària l’any 1996 concedida per la “Institució de les Lletres 

Catalanes” per al llibre de relats Els amors futrtius 

 Recvll-Joaquim Ruyra de Narrativa 2012, pel llibre de relats Llegir al metro. 

 

 

 

LLIBRES PUBLICATS 

 

INFANTIL i JUVENIL 

 El secret del planeta Moix, amb il·lustracions de Ricard Aranda. Barcelona: 

Editorial Barcanova, 2000.  

 La Banda dels Catòdics Enfurismats, amb il·lustracions de Gabriela Rubio. 

Barcelona: Edicions Cadí, 2004.  

 La colla del fantasma Barruf, amb il·lustracions de Roger Ballabrera. 

Barcelona: Editorial Barcanova, 2004.  

 La vaqueta Queta, amb il·lustracions de Marcos Ferré. Barcelona: Edicions 

Cadí,  2004. 

 El talismà de l’Ariadna, amb il·lustracions de Francesc Salvà. Barcelona: 

Editorial Barcanova, 2005. 

 La Font del Cedre, amb il·lustracions de Toni Cabo. Barcelona, Edicions 

Baula, 2005. 



 El capità Barruf i els caçafantasmes, amb il·lustracions d’Oriol Malet. 

Barcelona, Barcanova, 2009.  

 Un pingüí damunt del televisor, Barcelona, Alfaguara Grup Promotor, 2010.  

 El somriure de la Natàlia, amb il·lustracions d’Oriol Malet. Barcelona, 

Animallibres, 2011. 

 Quin niu més bonic!, amb il·lustracions de Blanca Bk. Barcelona, Barcanova, 

2013; segona impressió, maig de 2014. 

 El bosc dels somnis perduts, amb il·lustracions de Montse Tobella. Barcelona, 

Animallibres, 2015. 

 

NARRATIVA 

 Els amors furtius. Lleida, Pagès Editors, 2000.  

 Llegir al metro. Lleida, Pagès Editors, 2013  

 

POESIA 

 De miradas imprecisas. Barcelona: Seuba Ediciones, 1994.  

 Asuntos Interiores. Madrid: Huerga & Fierro, 1995.  

 Els dits de l’intèrpret. Santa Coloma de Gramenet: Edicions l’Esguard, 2003. 

 El caminant a la deriva. Barcelona: Editorial Comte d’Aure, 2007. 

 

LLIBRES AMB DIVERSOS AUTORS I ANTOLOGIES 

 Un gramet d’amor a Santa Coloma i altres relats (relats). Santa Coloma de 

Gramenet, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 1996. 

 De tot cor (relats per a infants). Barcelona, Barcanova, 2007. 

 Salou, 6 pre-textos VII (relats). Salou, Ajuntament de Salou; Barcelona: 

Editorial Meteora. 2011.. 

 

PLAQUETTES 

 Asuntos interiores. Árboles de una tarde inmensa. Terrassa; Associació de 

Poetes Terrassencs, 1999. 

 Els dits de l’intèrpret. Terrassa; Associació de Poetes Terrassencs, 2004. 

 Homenaje de la Escuadra española a Gerardo Vacana. Edició bilingüe castellà 

– italià. Murcia, 2013. Traducció de Maddalena Vacana 



ADAPTACIONS LITERÀRIES 

 Lipmann, Matthew. Elisa. Vic: Eumo Editorial amb la col·laboració de la 

Universitat de Girona i del Grup IREF, 2004.  

 

TRADUCCIONS I VERSIONS 

 El secret del planeta Moix, ONCE, 2002, versió en Braille 

 La font del cedre, amb il·lustracions de Toni Cabo. Mislata (València): 

Edelvives - Baula, 2013. Versió en valencià. 

 Omaggio della squadra spagnola a Gerardo Vacana. Edició bilingüe castellà – 

italià. Murcia, 2013. Traducció de Maddalena Vacana 

 Asuntos interiores (Peisaje lăuntrice). Revista Arca, any XXIV, número 7-8-9. 

Arad, Romania. 2013. Traducció de Mircea Opriţă 

 Il viandante alla deriva. Venafro, Itàlia. Edizioni Eva, 2014. Traducció de 

Carlos Vitale i Amerigo Iannacone. 

 

ALTRES PUBLICACIONS 

 

He publicat nombrosos relats, poemes i contes en revistes especialitzades així com en 

llibres solidaris i sommemoratius. El més recent 

 

 Iris, la cortina màgica, amb il·lustracions de Núria Feijoo. Girona, Barçakids, 

27 d’octubre de 2013. 



Cinta Arasa (Tortosa, Baix Ebre, 1978) 

llicenciada en Ciències Polítiques i de 

l'Administració, és autora de diversos títols de 

narrativa, principalment per a infants i 

joves. 

Ha publicat On és el sol, Cucafera? (2007), 

Emergència al País de la Màgia (2010), El 

món dalt d'una sabata (2012), Missió Trobairitz! 

(2013), La lluna és dolça, Ahmed 

(2013), Zeneib, la primera enxaneta (2013), Ja 

som a l'hivern! (2013), Ha arribat la 

primavera! (2014), L'estiu és aquí! (2014) i 

Comença la tardor! (2014). El 2013 rep el 

Premi Enric Valor de narrativa juvenil amb Vaig fer la maleta un dia de juny (2014). 

També ha publicat la novel·la per a adults Arran de l'Ebre (2009), i ha participat en 

diversos reculls col·lectius de narrativa i de poesia. Col·labora entre d'altres a Serra 

d'Or, Avui, Sàpiens, El Diari de Tarragona i Novacat. 

 

 

Premis 

 

Joan Cid i Mulet de narrativa de Tortosa (2004): Quan Bakunin ens parlava a cau 

d'orella. 

 

Premi Enric Valor de narrativa juvenil (2013): Vaig fer la maleta un dia de juny 

 

 

Núria Feijoó Antolín, 

arquitecta  i il·lustradora, va néixer 

a Barcelona l’any 1973, sota el 

signe del foc, i sempre s’ha mogut 

entre dos mons: l’aquàtic i el 

terrestre. 



Nedadora de vocació, de tant en tant agafa aire i es capbussa més enllà d’on li permeten 

els pulmons. Sempre amb un final feliç. 

L’any 2006 va reprendre el dibuix. Després de cursar estudis d’il·lustració a l’Escola de 

la Dona Francesca Bonnemaison, li va arribar el seu primer encàrrec, i des d’aleshores 

ha il·lustrat ja una bona colla de llibres per a tota mena d’editorials, especialment les 

dedicades a publicar llibres per a infants i joves. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Manso (Barcelona, 1969) és autora de més de trenta llibres per a nois i noies, 

entre d'altres Leandre, el nen horrible, Una noia N.O.R.M.A.L s'ofereix de 

cangur, L'últim violí i Amics monstruosos. Escriu guions de cinema i televisió, com ara 

els guions d'Una mà de contes. També signa la columna del diari Ara "La pitjor mare 

del món". Des de fa uns mesos també presenta quinzenalment un espai en el programa 

de TVE2 "Para todos la dos". El 2014 va estrenar al teatre Romea l'obra "Perduts a la 

Viquipèdia" 

 

 

Maria Carme Roca i 

Costa va néixer a 

Barcelona el 21 de 

novembre de 1955. 

Llicenciada en Filosofia i 

Lletres (Història) i en 

Filologia Catalana 

(Literatura), durant dotze 

anys es va dedicar a 

l'ensenyament.  

 

L'any 1997 va publicar la seva primera obra. Des d'aleshores ha publicat a prop de 

quaranta llibres tant per al públic infantil i juvenil (Sis contes revoltats, Ermengol el 

salat, Quina bestiesa! La reina de Gizeh, No hi ha petons per als fantasmes, Qui és el 

penjat?, Nits de celobert, Foc al cor, Estripar la teranyina, Tambors de vidre, De 



pel·lícula, La ciutat oblidada...), com per a l'adult (El pont de fusta, El monestir 

proscrit, Les dones de Jaume I, Barcino...). 

 

Ha obtingut diversos premis i guardons literaris com el Bancaixa de novel·la juvenil 

(Qui és el de la foto? 2009), el Nèstor Luján de novel·la històrica (Intrigues de palau, 

2006), el Barcanova de literatura infantil i juvenil (Akanuu, l'arquer persa, 2005), la 

menció d'honor "White raven's" (El faedor de mentides, 2004), el Lola Anglada de 

contes per a infants (On s'amaga la por, 2002), el Don-na de narrativa (El darrer buit, 

1997) o el Premi Joaquim Ruyra (Katalepsis, 2012), entre d'altres.  

 

Premis 

 Premi Joaquim Ruyra de Literatura Juvenil amb l'obra Katalepsis (2012) 

 XIV Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil (Premis Ciutat d'Alzira 2009) 

 Primer Premi Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil 2005 en el 25è 

Aniversari de l'Editorial, així com en l'Any del Llibre 

 Primer Premi "Lola Anglada" de Tiana(2002) 

 Primer Premi Literari DON-NA (1997) 

 Finalista Premi Vila de Puigcerdà (1999) 

 Finalista Premi "Lola Anglada" (1998) 

 Primer Premi Concurs Literari Sant Antoni-Eixample (1994) 

 Primer Premi Concurs Literari Sant Antoni-Eixample (1993) 

 Finalista Premi "Mercè Rodoreda" (1996) 

 Finalista Premi "Lola Anglada" (1995) 

 Segon premi Concurs Literari Sant Antoni-Eixample (1995) 

 Finalista Premis Recull, "Alba de Prima" (1991) 

 Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica 2006 

 Selecció de l'obra El Faedor de Mentides pels The White Ravens 2004 de Munic 

com una de les 250 millors obres de Literatura Infantil i Juvenil del món. 

 Finalista Premi Ciutat d'Eivissa (2002) 

 Primer Premi Certamen Literari de Puiggraciós a un estudi sobre l'obra de Josep 

M. Folch i Torres (1999) 

 Finalista Premi "Mercè Rodoreda" (1999) 

 Tercer Premi Concurs Literari del Raval (1995) 



 Primer Premi Jocs Florals del Raval (1994) 

 Premi Especial Barri de Sant Antoni (1994) 

 Finalista Premi Víctor Mora (1999) 

 

Cesc Noguera nascut a Santa Coloma de Gramenet el 

1965, treballa com a mestre a l’escola Patronat 

Domènech del barri de Gràcia de Barcelona. Dedica una 

part del seu temps a llegir i escriure, a pensar maneres 

de canviar el món i a fer coses petitetes que ho facin 

possible. 

 

 

 

 

 

Raül Gesalí nascut a Barcelona l’any 1974, va 

estudiar magisteri. Treballa de monitor de migdia i 

d’extraescolars a l’escola Patronat Domènech de 

Barcelona. Il·lustrador autodidacta, des de fa dos anys 

es dedica al còmic. Aquest és el seu primer conte 

il·lustrat. 

 



 

 

 

Montse Tobella, il·lustradora, filla del pintor postimpressionista Joan Tobella Serra 

(1912-2001),de qui fa poc s’ha pogut veure una antològica a Lloret de Mar, és una 

mestra del color i de les formes suaus. Els seus personatges, tocats amb la vareta màgica 

de la poesia, no exclouen la precisió i el rigor, a més d’inspirar una gran tendresa. És un 

honor per a mi que hagi posat tot el seu art a convertir en imatges els guions que escric 

per a la colla de la Neus, que es publiquen mensualment a la revista El Tatano. Joaquim 

Carbó 

 

Una de les coses que més admiro de la Montse Tobella és la constant progressió de la 

seva capacitat artística. Aquelles plomes ingènues, de traç net i sensible de les seves 

primeres il·lustracions han esdevingut composicions singulars on no sabria què 

destacar: la rotunditat i la gràcia del traç, l’original tractament de textures i colors o bé 

l’equilibri i l’harmonia que sap imprimir a cada dibuix on no hi ha una taca, un blanc, 

una ratlla que no tinguin una funció i un sentit artístic. L’obra de la Montse és ara, 

sòlida i madura: el resultat de molts anys de treball i d’obstinació artística. Pep Albanell 

 



Montse Tobella és una persona 

afortunada, doncs es dedica a fer allò que 

li agrada. Amb la paciència  del 

pescador, la humilitat del pagès, la 

constància de l'inventor, el rigor del 

rellotger, la imaginació del fabulista, i la 

habilitat de l'artesà, plasma sobre el 

paper ingenus personatges,amables, 

curiosos, que inspiren confiança; 

personatges que no per atzar s'ha 

semblen a Montse, doncs són els 

habitants del seu ric, colorit i fascinant 

món interior. Ricardo Alcántara 

 

 

Coberta de Montse Tobella d’un llibre de 

Rodolfo del Hoyo 

 



 

Salva Redón. Cosecha de 1968 con D. O. Santa Coloma 

de Gramenet, ciudad dormitorio de Barcelona durante el 

franquismo, ciudad-babel en el actual mundo globalizado. 

Compagina su vocación política (fue concejal de Solidaridad y 

Cooperación) con las clases de Historia. Polifacético e 

inquieto, ha desempeñado diversos oficios, además de crear y 

dirigir entidades juveniles y cívicas de su ciudad, y de 

colaborar con otras. En 1997 se integró en la naciente y 

pujante ACOLITE (Associació Colomenca de Literatura), 

entidad que presidió entre 1997 y 2001, y que ahora vuelve a dirigir. También ha sido miembro 

de jurados literarios como los premios Bon Profit de literatura erótica y culinaria, o los Jocs 

Florals -premios PASCSA de poesía- de Santa Coloma. En 1998 publicó su primer relato. 

Desde entonces se han sucedido las colaboraciones con medios de comunicación locales y 

comarcales, en especial como articulista en la revista Fòrum-Grama y como crítico en la Revista 

del Taxi, y las lecturas públicas. En 2006 vio la luz su primera novela de literatura juvenil, El 

rescat de la Diana. En 2007 presentó el libro de relatos La pistola de Einstein. De 2011 data Un 

corazón ignorante sólo bombea sangre. 

 



 

 

Ricard Ruiz Garzón (Barcelona, 1973) és escriptor, professor i periodista. 

Imparteix classes al màster d'Edició de la UPF i a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu 

Barcelonès. Porta la secció de llibres del programa Els Matins de TV3, i és columnista 

al Periódico de Catalunya, a Babelia-El País i a la revista Time Out. A més, parla de 

llibres i cinema al programa A vivir que son dos días-Verano de la Cadena SER, i ha 

format part de diferents espais i programes de TVE, TV3, Canal 33, BTV, RNE, 

Catalunya Ràdio, RAC-1, COM Ràdio i La Xarxa. També ha estat crític literari al 

Periódico-Llibres, a El País-Quadern i a la revista Qué Leer. És assessor editorial del 

segell Fantascy de Random House i vice-president de l'Associació de Periodistes 

Culturals de Catalunya. És o ha estat jurat a diversos premis literaris, entre ells el Jaén, 

el Joaquim Ruyra i el Crexells. Com a escriptor, ha format part de diferents antologies i 

ha publicat diversos llibres: el de relats testimonials sobre l'esquizofrènia Las voces del 

laberinto (Plaza & Janés, 2005 / Debolsillo, 2007), reescrit en català com a Squizo (La 

Campana, 2008), va ser mereixedor del I Premi Miradas de la Fundación Manantial, i va 

ser en part adaptat al cinema per Ione Hernández i a l'escena per Teatro del 

Contrajuego; també ha coordinat el volum col·lectiu sobre trastorns mentals La herida 

oculta (editor i participant, Principal de los Libros, 2011) i l'antologia de distopies 



Mañana Todavía (Fantascy, 2014). A més a més, és autor de l'àlbum infantil El mejor 

regalo del mundo (Pirueta, 2010) i la sèrie juvenil a quatre mans 'Guardians de Somnis', 

les primeres entregues de la qual, El Llibre de Morfeu i El ball del Somnàmbul, acaben 

de ser publicades en castellà i català a La Galera i seran traduïdes a diferents llengües. 

Per al 2015, prepara tres noves novel·les. 

 

 

Álex Hinojo Melero (Barcelona, 1975) és periodista, escriptor, professor i inspector 

del Patronat de l'Habitatge. Especialitzat en cinema, col·labora a la SER com a crític 

cinematogràfic i de sèries televisives, i va fer-ho també durant molts anys a Ràdio 

Ciutat de Badalona i al programa Via Lliure de RAC-1. És professor de Narrativa per a 

Joves al Laboratori de Lletres, i ha estat redactor del programa Via Llibre de TV3 i 

periodista cultural al Diario del Barcelonés. Com a autor, ha publicat El Libro de 

Morfeo / El Llibre de Morfeu, inici de la sèrie Guardianes de Sueños / Guardians de 

Somnis (La Galera), escrita a quatre mans amb Ricard Ruiz Garzón i il·lustrada per 

Pedro Rodríguez. Pel maig de 2014 en va aparèixer la segona part, El baile del 

sonámbulo / El ball del somnàmbul, i en l'actualitat n'acaba la tercera, Les flames de gel, 

mentre prepara dos projectes més. 

 

 



Eulàlia Canal i Iglésias, Granollers, 1963. És 

escriptora de literatura infantil i juvenil, i poetessa. 

Psicòloga de professió, ha col·laborat en diferents projectes 

infantils en el camp de la música i el teatre, i escrivint 

lletres per cançons infantils. La seva obra ha guanyat 

diversos premis de literatura infantil, i ha estat traduïda a 

l'espanyol. 

 

 

 

 

Obra 

  (2013) La Tocanassos 

 (2012) Cargol, i que faràs dins un iglú?  

 (2011) Un poema a la panxa  

 (2010) La pluja als llavis  

 (2010) El fantasma de casa els avis 

 (2010) La Palangana i el cas de l'àvia Hortènsia  

 (2010) El viatge terrífic del Patufet 

 (2009) L'arbre de les històries 

 (2009) Un Cargol fabufantàstic  

 (2008) Un somni dins el mitjó 

 (2006) Un Petó de mandarina  

 (2005) Les Set dents de la Palangana 

 (2003) Emocions i sentiments 

 (2005) Qui enviava petons a l'Estrella?  

 (1999) Andana blanca 

Premis 

 2006 Premi Barcanova de literatura infantil i juvenil, per Un petó de mandarina  

 2005 Premi de narrativa infantil Ciutat d'Eivissa, per Qui enviava petons a 

l'Estrella? 

 1998 Premi Comarcal d'Òmnium Cultural de Granollers de poesia, per Andana 

blanca 



VALENTI GUBIANAS i ESCUDÉ  

Navàs, 1969 

 

Vaig néixer davant de l'estació d'un tren que no tenia pressa. En tenia tan poca que el 

van treure del tot al cap de poc temps. Tot anava ràpid i el pobre tren ja no el volia 

ningú. Vaig créixer fent cabanes a l'Alzineta quan encara hi havia molts pins grans i 

preciosos, focs de Sant Joan al Pla del Gubianas, jugant al campanar quan la porta 

estava sempre oberta, fent els millors paquets de regal del món a la botiga de casa, 

jugant a futbol amb els amics tots els dies de la setmana i mirant com passava el ramat 

per davant de casa. Dibuixava, pintava, com tothom a casa meva. Una mestra em va dir 

un dia que ja no dibuixaríem més a classe, perquè ja teníem 9 anys. Més tard vaig 

descobrir que hi havia gent que es dedicava professionalment a fer il·lustracions i eren 

persones adultes. Però jo ja no era un nen i no sabia segur què volia ser quan fos gran. 

Però volia ser feliç. Com els de casa meva, com la gent del cau, com els geganters, com 

tanta altra gent gran i feliç. No hi ha el tren ni l'estació, falten molts pins a l'Alzineta, el 

campanar sempre és tancat. Però he descobert que hi ha persones adultes que escriuen 

històries i contes de trens, d'arbres, de campanars. I de xais com aquells del ramat que 

passava per davant de casa. I m'agrada imaginar móns, i els provo de canviar i de pintar-

los de colors nous. I vés per on, la gent més feliç que conec, és gent adulta i que canvien 

el color del món sempre que poden.  

 

Vaig estudiar un temps a l'Escola Massana i va ser allà on vaig descobrir l'ofici 

d'il·lustrador. Em vaig començar a meravellar per l'obra de la Montse Ginesta i de la 

Carme Solé Vendrell i encara ara són els meus referents. Vaig publicar el primer llibre 

l'any 1995 de la mà de l'Elena O'Callaghan. Des de llavors he il·lustrat llibres publicats 

per: Editorial Cruïlla, Editorial Barcanova, Baula, La Galera, Edebé, Ànima Llibres, 



Edicions Cadí, Edelvives, Parramón Ediciones, Editorial Santillana, Algar Editorial, 

Grijalbo Mondadori, Pirueta Editorial, Josep Maria Artigal Editor, Edicions de l'Albí, 

Columna Edicions, Edicions Bromera, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Editorial 

Teide, Castellnou Edicions, Grupo Anaya, Grup Promotor, Planeta, Cavall Fort i 

Tretzevents. També he col·laborat amb projectes de l'Auditori, La Roda, Diputació de 

Barcelona, Adifolk i Focus amb il·lustracions de gran format. 

 

Maite Carranza 

(Barcelona, 1958)  és escriptora, guionista i professora de 

guió.. 

Té una extensa obra juvenil i infantil premiada i traduïda. 

Compagina la seua dedicació a la literatura amb 

l'escriptura de guions per a televisió i l'ensenyament 

universitari de guions. 

 

 

 

 

 

Novel·la 

 Sin invierno. Barcelona: Planeta, Col. Autores Iberoamericanos, 1999. 

 El fruit del baobab. Barcelona: Edicions 62, 2013. 

 

Narrativa infantil i juvenil 

 L'esperit dels gels. Alzira: Bromera, 2010. 

 Paraules emmetzinades. Barcelona: Edebé, 2010. 

 Màgia d'una nit d'estiu. Barcelona: Edebé, 2009. 

 La Maledicció d'Odi. Barcelona: Edebé, Col. La Guerra de les Bruixes, 2007. 

 El desert del gel. Barcelona: Edebé, Col. La Guerra de les Bruixes, 2006. 

 El clan de la lloba. Barcelona: Edebé, Col. La Guerra de les Bruixes, 2005. 

 Contes divertits de pirates. Barcelona: Timun Mas, 2003. 

 Vols ser el nòvio de la meva germana? Barcelona: Edebé, 2002. 

http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=11785
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7941
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7942
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7947
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7948


 El Colom Pau. Barcelona: Cruïlla, 1997. 

 La princesa Júlia. Barcelona: Cruïlla, Col. Vaixell de Vapor, Sèrie Taronja, 

1995. 

 Cleopatra Capdetrons. Barcelona: Cruïlla, Col. Els Pirates, 1993. 

 Abel l'aventurer. Barcelona: Edebé, Col. Tucán, 1993. 

 Esfuma't Gaudenci! Barcelona: Cruïlla, Col. Vaixell de Vapor, Sèrie Roja, 

1993. 

 Frena, Càndida, Frena! Barcelona: Cruïlla, Col. Gran Angular, 1993. 

 Filomena Ficalapota. Barcelona: Cruïlla, Col. Els Pirates, 1992. 

 En Maurici Serrellsuat. Barcelona: Edebé, Col. El Tucán, 1992. 

 El talp Eudald [12 títols]. Barcelona: Cruïlla, Col. la Pipa de la Pau, 1992-1996 

 El Ferri de les Galàxies. Barcelona: La Magrana, Col. l'Esparver, 1992. 

 La Sefa Ceferina [4 títols]. Barcelona: Timun Mas, 1991-1992. 

 Vols una cleca ben donada? Barcelona: Empúries, Col. La petita Odissea 

Humor, 1991. 

 La nit dels arutams. Barcelona: Columna, Col. Columne Jove, 1990. 

 Les cartes de la Coia. Barcelona: La Galera, Col. La Xalupa, 1988. 

 Prohibit de ploure els dissabtes. Barcelona: La Magrana, Col. l'Esparver, 1988. 

 La insòlita campanya. Barcelona: La Magrana, Col. l'Esparver, 1987. 

 La revolta dels lactants. Barcelona: La Galera, Col. Els Grumets, 1987. 

 Ostres tu, quin cacau! Barcelona: La Magrana, Col. l'Esparver, 1986. 

 

Teatre infantil i juvenil 

 

 Sopa de piratas [Adaptació teatral de Mariana Díaz del conte "Delícies 

piratesques", dins Contes divertits de pirates]. 

 On és el Mil·leni? Cantata escrita per a l'IMEB. Estrena a l'Auditori de 

Barcelona, 2003. 

 Cleques. Cia Los Aquilinos. Jove teatre Regina, Barcelona, 1994. 

Guions 

 La Atlántida [amb Teresa Vilardell]. Produït per Prodigius Audiovisiual, 2006. 

 Abuela de Verano. Produït per Rodar y Rodar per a TVE, 2005. 

http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7952
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7944
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7943
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7955
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7954
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7951
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7956
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7946
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7960
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=7962
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=12002
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8029
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8030


 Les filles de Mohamed [amb Teresa Vilardell]. Produït per In Vitro Films, 2004. 

 De moda. Produïda per Diagonal TV i Sony per a la FORTA, 2004. 

 Germanes de sang [amb Teresa Vilardell]. Produït per "Massa d'Or", 2003. 

 La dona de gel [amb Teresa Vilardell]. Produït per La Productora per a TVC, 

2003. 

 Moncloa, ¿dígame?. Produïda pel Terrat i Diagonal TV per a Tele 5, 2001. 

 Valèria [amb Teresa Vilardell]. Produït per "Massa d'Or" per a TVC, 2000. 

 Condenadas a entenderse. Produïda per Star Line (Madrid) per a Antena 3, 

1999. 

 Homenots [amb Teresa Vilardell]. Produït per ANCORA per a TVE i TVC, 

1998. 

 Laura. TVC, 1997. 

 El Joc de viure. Produïda per TVC, 1996. 

 Nissaga de Poder. TVC, 1995. 

 Rosa, la lluita (tercera part). TVC, 1995. 

 Secrets de família. TVC, 1994. 

 Poblenou. TVC, 1993. 

 Pinnic. TVE, 1992-1994 

 

PREMIS LITERARIS  

 Premi de narrativa Vila de Sant Boi (1984): La veritable vocació de la 205.  

 Premi Josep Maria Folch i Torres de narrativa per a joves (1986): La revolta 

dels lactants.  

 Premi de la crítica Serra d'Or de narrativa juvenil (1987): Ostres tu, quin 

cacau!  

 Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil (1989): La nit dels arutams.  

 Premi Edebé de literatura infantil (2002): Vols ser el nòvio de la meva 

germana?  

 Premi Protagonista Jove (2007): El desert del gel.  

 Premi EDEBÉ de literatura juvenil (2010): Paraules emmetzinades.  

 Premi de la Crítica Serra d'Or de narrativa juvenil (2011): Paraules 

emmetzinades.  

http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8032
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8031
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8034
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8033
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8035
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8036
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8037
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8038
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8039
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8040
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8042
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8041
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8043
http://www.escriptors.cat/autors/carranzam/obra.php?id_publi=8044


 Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (2011): Paraules 

emmetzinades. 

 Premi Cervantes Chico de literatura infantil i juvenil (2014): per la seva 

trajectòria. 

 

 

PREMIS DE GUIÓ  

 Ondes Internacional (1993): Pinnic.  

 Antena d'Or Bulgària (1993): Pinnic.  

 Medalla de bronze Festival New York (1994): Pinnic.  

 Premi TP (1995): Poblenou.  

 Premi Institució Lletres Catalanes (1998): Nissaga de Poder.  

 Premi Festival Biarritz - Millor interpretació- (2000): Valèria.  

 Top ten de ficció televisiva (2001): Valèria.  

 Premi Civis Ard Media Prize (Alemania (2004): Les filles de Mohamed.  

 Tremi GAC de guió de telefilm (2005): Les filles de Mohamed 



 

Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 26 de 

juliol de 1947) és un escriptor català. 

Les primeres incursions literàries de Jordi 

Sierra i Fabra comencen amb vuit anys. Amb 

dotze ja havia escrit la primera novel·la llarga, 

de 500 pàgines. Resulta conegut especialment 

per la seva obra en el camp de la literatura 

infantil i juvenil, escrita tant en català com en 

castellà. Autor d'una obra ingent (gairebé 400 

títols),
[1]

 ha estat traduït a 25 idiomes, ha venut 

milions d'exemplars dels seus llibres, 

col·lecciona premis literaris (Columna Jove, 

Vaixell de Vapor, Gran Angular, Ateneo de 

Sevilla, fins a un total de més de 30, sumant-hi 

català i castellà) i figura en els programes 

escolars a Catalunya, Espanya i Amèrica 

Llatina. 

Destaca a més per la seva tasca d'estudi de 

la música rock i pop. Per exemple, el 1970 va 

abandonar els estudis i la feina i es va 

professionalizar de ple com a comentarista 

musical. Va contribuir a crear diverses revistes, com ara Popular 1 i Super Pop, a més 

del Trivial Pursuit de rock. 

Recentment ha creat una fundació que porta el seu nom i que té com a objectiu 

promoure la creació literària entre els joves. La branca de la fundació a Colòmbia 

treballa en el sector de l'educació. 

El 2007 va rebre el Premi Nacional de literatura infantil i juvenil atorgat 

pel Ministeri de Cultura espanyol per la seva novel·la Kafka y la muñeca viajera.  

Ha publicado más de 400 libros y ha recibido numerosos y prestigiosos premios 

 

Martín Piñol 
Barcelona, 1979 

Joan Antoni Martín Piñol (Barcelona, 

1979) lleva más de una década cobrando 

por escribir tonterías bastante divertidas y 

espera seguir así toda la vida. 

Como guionista y colaborador, ha 

trabajado en televisión (Gran Nord, El cor 

de la ciutat, Club Super3, Noche sin 

tregua, Top Ten Tomàtic, Solo ante el 

peligro o Saber y ganar, entre otros) y 

radio (Catalunya Radio, Rac1, Com Ràdio 

y Ona Catalana).  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://ca.wikipedia.org/wiki/26_de_juliol
http://ca.wikipedia.org/wiki/26_de_juliol
http://ca.wikipedia.org/wiki/1947
http://ca.wikipedia.org/wiki/Escriptor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalans
http://ca.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
http://ca.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Sierra_i_Fabra#cite_note-1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Espanya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A8rica_Llatina
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Humorista de Paramount Comedy, codirector y presentador del programa In Situ (TV3) 

y profesor del master de guión del Taller de Guionistas, está orgulloso de sus libros con 

títulos raros y largos. Después de su celebrado debut con 200 locuras para que te 

quedes conmigo decidió ignorar a agentes, editores, críticos y periodistas (que le 

recordaban que la fama y la fortuna están en las novelas de adultos) para dedicarse con 

pasión a la literatura infantil y juvenil. De momento ha publicadoEpisodio Final, La 

fabulosa historia del secador mágico, Los dragones de hierro, Crónicas apestosas, 

Menudos chistes, Laya y el horripilante monstruo de champú y la serie de éxito 

internacional La cocina de los monstruos (Macarrones con zombi, Tallarines de momia, 

Hamburguesas de hombre lobo, Gazpacho de vampiro, Kraken a la romana, Pastel de 

bruja, Chuletas de dragón, Helado de Yeti y Sopa de fantasma). 

 

En la actualidad prepara su debut en el largometraje con la comedia de terror El dietista. 

Se le puede encontrar en www.martinpinol.com, www.facebook.com/martinpinol y 

www.twitter.com/martinpinol, pero ya son ganas de perder el tiempo, ¿no?  

 

 

 

 



ESPECTACLES LITERARIS 

(Pel que fa al Taller espectacle AH!, de Laia Noguera, s’adjunta fitxa en pdf) 

 

Cloc! i altres sons 

August Bover, poesia. 

Eulàlia Ara, soprano i violoncel. 

 

 Cloc! i altres sons és un espectacle d’una hora de durada que combina diversos 

llenguatges artístics com la poesia, la música i el cant.  

L’espectacle es basa en la poesia d’August Bover –amb textos que van des del 

joc lingüístic fins al lirisme- i en la música i el cant de la violoncel·lista i soprano 

Eulàlia Ara.  

La primera part explora aspectes lúdics de la llengua catalana, en la línia de la 

poesia de traves -que a França popularitzà l’històric grup “Oulipo”-, amb poemes 

extrets del llibre Cloc! La segona part és dedicada al llibre Terres de llicorella. Imatges 

del Priorat, un homenatge a la pagesia -escrit en la forma epigramàtica japonesa de la 

tanka- que mostra el pas de les estaciona en l’esmentada comarca; inclou el cicle de 

cançons Terres de llicorella, musicades per Manuel Garcia Morante per a soprano i 

violoncel. 

 

Necessitats tècniques:  

Un micròfon de peu (i el corresponent equip de so) i una cadira SENSE 

BRAÇOS. 

 

http://youtu.be/2dMcKpn-yPc  

 

 

Contacte i contractació:  

August Bover 646 64 22 87 bover@ub.edu 

Eulàlia Ara 626 07 34 97 eulalia.ara@gmail.com 

 

August Bover (Barcelona, 1949). És catedràtic emèrit de filologia catalana de la 

Universitat de Barcelona. Ha estat professor visitant a la Universitat de Perpinyà i a la 

http://youtu.be/2dMcKpn-yPc
mailto:bover@ub.edu
mailto:eulalia.ara@gmail.com


Universitat de Càller (Sardenya) i investigador a la Universitat de Saskatchewan 

(Canadà)  i a la Universitat de Califòrnia, Berkeley (EUA), a més de codirector de la 

“Catalan Review”; actualment és president de la Federació Internacional d’Associacions 

de Catalanística (FIAC) i codirector de la revista “Llengua & Literatura”. Com a poeta, 

ha col·laborat sovint amb pintors, artistes plàstics, fotògrafs i músics. Amb la soprano i 

violoncel·lista Eulàlia Ara creà (2013) el Taller de Vora Mar, de producció 

d’espectacles poètico-musicals, com ara Cloc! i altres sons, que s’està representant 

actualment. Els seus poemes -traduïts a l’alemany, anglès, coreà, espanyol, francès, 

italià i japonès- apareixen en diverses antologies i ha publicat els volums: En pèlag 

d’amor (Palma, Mallorca: Documenta Balear, 1999), L’hivern sota el Cadí (Tarragona: 

Arola Editors, 2001), Mojave (Sitges: Papers de Terramar, 2006), l’antologia bilingüe 

Vicino al mare. Antologia poetica (Càller, Sardenya: Arxiu de Tradicions/Grafica del 

Parteolla, 2006), Terres de llicorella. Imatges del Priorat (Tarragona: Arola Editors, 

2008), Cloc! (Tarragona: Arola Editors, 2011) i Beabà (Tarragona: Arola Editors, 

2014). En prosa, ha publicat el dietari Dotze llunes a Saskatchewan. Impressions des de 

la Gran Praderia canadenca (Lleida: Pagès Editors, 2013).  

http://www.lletrescatalanes.cat/index-d-autors/item/bover-font-august 

http://www.escriptors.cat/autors/bovera/ 

 

 

EULÀLIA ARA I DEL REY, SOPRANO 

     Va néixer a Barcelona i començà els seus estudis de solfeig de la mà de la seva mare 

i els de violoncel  amb  E. Nosàs. Obtingué el títol de professora de violoncel i de piano 

i el Títol Superior de Solfeig al Conservatori Superior Municipal de Música de 

Barcelona i és llicenciada en Teoria de la Literatura per la Universitat de Barcelona. 

      Féu la carrera de cant sota el mestratge de M. Alió i M. Garcia Morante, Va obtenir 

el Títol Superior de Cant amb Menció d'Honor al C.S.M.M.B. i ha rebut classes 

magistrals de F. Roig, J. Aragall i de M. Carando. Actualment, i des de 2005,  

estudia amb  la soprano C. Bustamante. L’han acompanyat pianistes com M. Garcia 

Morante, J. Flaquer, E. Gassull, M. R. Ribas, T. Parra, A. M. Pinto, M. Planas, C. Poch, 

C. Puig, M. Pujol i G. Tavani i  J. Vilaprinyó. 

      Ha obtingut nombrosos premis en diferents concursos i ha realitzat concerts per 

Catalunya, Andorra, França, Anglaterra i Itàlia com a cantant. 

http://www.lletrescatalanes.cat/index-d-autors/item/bover-font-august
http://www.escriptors.cat/autors/bovera/


      Ha estrenat obres de T. Berdié, E. Blanxart, J. Cuscó , M. Garcia Morante, I. Molas, 

J. Paulí, J. Vilaprinyó i H. Parra, ha participat en la pel·lícula Cineastes contra magnats 

i ha enregistrat els CD Les veus de l’Alguer (2008), de M. Garcia Morante sobre versos 

de R. Caria i A. Canu,  Itinerari poètic d’A. Canu (2009) amb música de M. Garcia 

Morante, Les cançons, la lluna i el sol de Tomàs Berdié i Montserrat (2010), Miralls 

Interiors amb música de M. Garcia Morante (2011), i D’aquesta vella terra, d'aquesta 

antiga illa... (2013), que va inclòs en el llibre Poesia Completa de Rafael Caria, amb 

música de M. Garcia Morante i M. Salvador. 

 Amb el poeta August Bover ha creat (2013) el Taller de Vora Mar, de producció 

d’espectacles poètico-musicals. 

        Actualment i des del 2009 és professora de cant del Conservatori Municipal de 

Música de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 


